Tere tulemast!

Tunnustus

Haridus

Sport

Saue linnas
on tänavu
sündinud
53 last

Ütle, mis on
Saue linna
aasta tegu
2015

Kes pedagoogidest
pälvis tänavu
teeneka või aasta
õpetaja tiitli?

Saue Tammede
orienteerujatele
meistrivõistlustelt
19 medalit

lk 2

lk 2

lk 4

lk 7

Päästeamet jätkab kodunõustamistega lk 10
NR 14
18 (375)
(448)
17.
august
9. oktoober
2015
2012

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Metal Express
avas Sauel uue hoone
Sirje Piirsoo

S

aue meeste firma
Metal Express OÜ
tähistas septembri
lõpus ühtaegu ettevõtte 10. sünnipäeva ja uue
hoone valmimist Sauel Uusaru
tänaval.
Metallide ja nendest valmistatud toodete müügiga tegelev
ettevõte Metal Express on
asutatud 2005. aastal. Firma
alustas tegevust Sauel - ladu
oli Saue Auto territooriumil -,
tegutses vahepealsel perioodil
2011-2015 Tallinnas Valdeku
tänaval ja võimaluse avanedes
püstitas uue hoone taas Saue
linna Uusaru tänavale.
Metal Expressi uus hoone
paikneb 8000 m2 kinnistul,
selles on laopinda 2000 m2.
Kontoripool on 200 ruutmeetri
suurune. Hoone projekteeris ja
ehitas Maru Ehitus, arhitekt on
Raivo Puusepp ja sisekujunduse autor Helen Teetamm.
Maja fassaadi ja ruumide
värvilahendus tuleneb firma
logost ja rõhutab, et tegu on
metalliturul tegutseva ettevõttega. Hoone ehitusel on kasutatud tooteid, mida firma maale
toob. Akende ja uste terasprofiilid pärinevad Šveitsi firmast
Forster, mille toodete esindaja
on Metal Express Baltikumis
2008. aastast alates. Fassaadikate valmis AS-is Toode.
Metal Expressi võib nimetada mõneti perefirmaks,
õigemini paari pere firmaks.
Ettevõtte kümnest töötajast
viis on sauelased ja mõnel teiselgi juured või side Saue lin-

Metalliettevõttele kohaselt ei lõigatud avamisel kääridega linti, vaid saeti juppideks toru. Fotodel on tõsise avamistöö ette võtnud Metal expressi
juhatuse esimees Tago Teetamm ja linnapea Tõnu Urva. Fotod: Sirje Piirsoo, OÜ Metal Express

Metal Expressi uues hoones on laopinda 2000 m2

naga olemas. Kõik on oma ala
professionaalid: tegutsenud
metallialal aastaid, tunnevad
materjale, oskavad kliente
nõustada, teavad, mida turg
vajab ja kasutab.
Meenutades, kuidas Metal
Express alguse sai, ütleb juhatuse esimees Tago Teetamm, et
2000. aastate keskel otsustas
üks suurfirmadest teatud toodete müügi Eesti turul lõpetada. Samas nõudlus oli olemas

ja nii kogemustega meeste käe
all ettevõte käima läks.
2014. aastal oli Metal Expressi käive 6,6 miljonit eurot.
Tänavu prognoosib Tago Teetamm käibe kasvu 8 miljoni
euroni. Aastas käib firmast läbi
ligikaudu 4000 tonni metalli:
roostevaba teras, alumiinium,
vask ja messing, lehed, plaadid, profiilid, latid ja torud,
võrgud ja perforeeritud lehed.
Toodete kasutusvaldkond on

Maja fassaadi ja ruumide värvilahendus tuleneb firma logost ja
rõhutab, et tegu on metalliturul tegutseva ettevõttega

pea piiramatu - kõikjal, kus
metalli kasutatakse.
Tooteid Eesti turule tarnib
Metal Express Soomest, Poolast, Saksamaal ja Šveitsist,
läbi vahendajate ka Aasiast.
Alates septembrist 2011 on
Metal Expressil tütarfirma
Metal Express Oy Soomes Vantaas. Tegu on kahemehelise
müügiesindusega, mille käive
moodustab firma kogukäibest
ühe neljandiku.
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Õnne vanematele, kosumist pisikestele!
Saue Sõna
Saue linnas on tänavu sündinud juba 53 last. 2014. aasta
jooksul oli sünde kokku 55.
24 uut ilmakodanikku ja

ühtlasi vastset sauelast oli
kutsutud 25. septembril lasteaeda Midrimaa linnapea
Tõnu Urva pidulikule vastuvõ-

tule, et üheskoos rõõmustada
pisikeste imede sünni üle.
Kaunis traditsioon,
mis väärtustab pereelu ja

tähtsustab iga uue linnaelaniku sündi, sai alguse
2000. aasta märtsis. Sellest ajast peale on tavaks,

et meenutuseks sündmusest
jääb peredele mälestuseks
ühispilt koos linnapeaga.
Fotod: Sirje Piirsoo

Vasakult: Andreas Jalakas, Hugo Vähi, Hugo Kohava, Rasmus Jõerand ja Magnus Ilmar
Bergmann emmede-isside, õekeste ja vennakesega

Vasakult: Evert Ilu, Selena Lääts, Karl Vinter, Lenna Poltruk, Harry Albert Arrak, Sandor
Salu ja Christopher Keerdoja emmede-isside ja õekestega

Vasakult: Yvonne Siimon, Yazid Drissi El Bouzaidi, Robi Peterson, Marko Rea ja Kristella
Hannus emmede-isside, õekeste ja vennakesega

Vasakult: Johanna Liiv, Marleen Kooser, Kendra Järvelaid, Maks Nekrassov, Raiko Kängsepp
ja Kregor Alliksaar emmede-isside ja õekesega.

Ütle, mis on „Aasta tegu 2015“!
Saue Linnavalitsus korraldab
igal aastal konkursi „Aasta
tegu“, et väärtustada linnale
ja linlastele olulise tähtsusega
ettevõtmist või sündmust, mis
on aasta jooksul linna arengut ja
tuntust positiivselt mõjutanud.
Tiitel on tunnustus ettevõtmise
eestvedajale ja ergutab linnale
kasulikele või lihtsalt vahvatele
tegudele teisigi tegijaid.
Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik sauelased ja

Aasta teo valimine Saue linnas sai alguse 2008. aastal. Siiani
on tiitli pälvinud
◊ 2008 - Saue Noortekeskuse matk
„Matkates vabariigi aastapäevale“
◊ 2009 -Vana-Keila maantee ja Tallinna ringtee ristmiku,
nn Olerexi ristmiku rekonstrueerimine
◊ 2010 - laste mänguväljaku rajamine Töö puiesteele
◊ 2011 - Saue Noortekeskuse uus hoone
◊ 2012 - kergliiklustee, mis ühendas
Saue linna Laagri alevikuga
◊ 2013 - Saue linna tutvustav raamat „Linnas on ilu“
◊ 2014 - Saue kohvikute päev

Saue linna ettevõtted. Kirjalikus ettepanekus põhjendage,
mille poolest see tegu, ettevõtmine või sündmus on olnud eriline ja märkige ära sündmusega
seotud isikud või ettevõtted,
kes tunnustamist väärivad.
Konkursil „Aasta tegu 2015“
osalevad ettevõtmised, mis on
toimunud 2015. aastal. Ettepanekud palume esitada hiljemalt 2. novembriks 2015 Saue
Linnavalitsuse infolauda (Tule

7, Saue 76505) või e-posti
aadressile saue@saue.ee.
Seejärel saab iga sauelane
hääletada kas 6. novembri Saue
Sõnas ilmuvat ankeeti täites või
linna kodulehe vahendusel,
milline ettevõtmine väärib tema
arvates 2015. aasta teo tiitlit.
Võitjaid tunnustavad volikogu esimees Valdis Toomast
ja linnapea Tõnu Urva aastalõpu vastuvõtul 18. detsembril
Saue Kontserdisaalis.

Puulehtede tasuta äravedu Saue linna elanikelt
Saue Linnavalitsus
Alates 26. oktoobrist korraldab Saue Linnavalitsus
linna elanikele puulehtede
tasuta äraveo.
Puulehed tuleb paigutada
tugevatesse kuni 150-liitristesse kilekottidesse ja sel-

lises koguses, mis välistab
kottide rebenemise. Kotid
tuleb paigutada tänavaäärsele haljasalale 26. oktoobri
hommikuks nii, et need ei
segaks liiklust.
Saue Linnavalitsus ei vastuta, kui keegi pahatahtlik
tänavaäärsele paigutatud

kotid lõhub. Koti rebenemisel koristab mahapudenenud
lehejäätmed kinnistu omanik.
Puulehtede tasuta äraveoks
pange end kindlasti kirja linnavalitsuse telefoninumbril
6790180. Leheveo tellimise
viimane päev on 21. oktoober.
Registreerimisel palume

kõigil huvitatuil esitada järgnevad andmed: nimi ja aadress.
Igalt aadressilt viiakse
lehekotid ära üks kord. Kottide äravedu võib kesta esialgsete plaanide kohaselt kuni 6.
novembrini.
Arusaamatuste vältimiseks
palume kilekottidesse teisi

jäätmeliike mitte sokutada.
Puulehti on võimalik ka
Pääsküla jäätmejaama üle
anda. Üks tooja saab korraga
tasuta ära anda kuni 0,6 m3
(s.o kuus sajaliitrist kotitäit)
biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid. Info telefonil
15155.

9. oktoober 2015 Saue Sõna

Linnaelu

3

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 23.
septembri istungi päevakorras oli 27 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Lubas linnapea Tõnu Urva
10 tööpäevaks isapuhkusele.
◊ Kinnitas Kadakamarja põik
4, 5, 6, 7, 8 kinnistutele
elektri liitumiskilpide ja 0,4
kV kaabelliini paigaldamise
projekteerimistingimused.
◊ Kehtestas Pärnasalu tn 30a
kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostaja
on arhitekt Rein Ailt.
◊ Väljastas ehitusloa vee- ja
kanalisatsiooni liitumise
rajamiseks Sarapiku tn 24
kinnistu tarbeks ja üksikelamu ümberehitamiseks
kahe korteriga elamuks
Vana-Keila mnt 26.
◊ Väljastas kasutusloa Nurmesalu tn 9 klassikomplekte teenindavale moodulhoonele ja Nurmesalu tn
16a üksikelamule.
◊ Avaldas tunnustust ning
autasustas Saue linna
tänukirja, raamatu „Linnas
on ilu“ ja messingplaadiga
linnasisese konkursi „Kaunis kodu 2015“ võitjaid:
Riina Tannia ja Oleg Tasclykov Maastiku tn 38; Liivia
ja Hans Anion Kivipõllu tn
12a; Tiia Tähtsalu Nõmmiku tn 12; Saue lasteaed
Midrimaa.
◊ Avaldas tunnustust ning

Ülevaade Saue
Linnavolikogu
istungist

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊
◊

◊

autasustas Saue linna
tänukirja, raamatu „Linnas
on ilu“ ja kinkekaardiga linnasisese konkursi „Kaunis
jõulukodu 2014“ võitjaid:
Anu ja Roland Volt Tõkke tn
62; Merve ja Andres Pajula
Tammetõru tn 99; Irina ja
Aleksander Jerjomenko Pärnasalu tn 3.
Andis välja eripreemia jõuluilu loomisel korteriühistule Kuuseheki tn 32.
Tunnistas riigihankel „Saue
ujula ventilatsiooni- ja soojusagregaadi vahetus“ edukaks
Eesti Kliima OÜ pakkumuse.
Tunnistas riigihankel „Puulehtede kogumine, vedu ja
taaskasutusse suunamine“
edukaks pakkumuseks
Ragn-Sells AS-i pakkumuse.
Pikendas nelja Saue linnale
kuuluva sotsiaaleluruumi
üürilepingut.
Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kogusummas 455 eurot neljale perele.
Otsustas sõlmida lepingu
riigi rahastava lapsehoiuteenuse eest tasumiseks.
Määras hooldaja puudega
lapsele.
Muutis Saue Linnavalitsuse laste- ja noorsootöö
komisjoni koosseisu, kinnitades Jüri Tümanoki asemel
komisjoni liikmeks Saue
abilinnapea Jan Trei.
Otsustas maksta ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust lastega
peredele, ühekordset sissetulekust sõltuvat tervisetoetust puuetega inimestele ja

◊

◊

◊

◊

◊

ühekordset
sissetulekust
sõltuvat tervisetoetust
eakatele
kogusummas 850
eurot ning
perioodilist
sotsiaaltoetust neljale
perele.
Otsustas
m a k s t a
koduse mudilase toetust
septembris
kokku summas 2112,5
eurot 30
perele.
Võttis sotsiaaleluruumi vajajana arvele
ühe isiku ja
eraldas talle
üürilepingu
alusel 1-toalise sotsiaaleluruumi.
Kehtestas
Saue Muusikakooli põhiõppe üldpilli
kuutasuks
18 eurot.
Nõustus 11. oktoobril kella
12-14 tervisespordisarja
„Sauelane liikuma“ orienteerumisetapi läbiviimisega
Saue linna tänavatel.
Tunnistas riigihankel „Multifunktsionaalse võrguprinteri kasutusrent koos täis-

hooldusteenuse osutamisega“ edukaks PT MIKRO
OÜ pakkumuse.
◊ Tunnustas 2015 konkursil
„Saue linna aasta õpetaja ja
teenekas õpetaja“ teeneka
õpetaja tiitliga Saue Gümnaasiumi õppealajuhatajat Eve

Tamme ning aasta õpetaja
tiitliga Saue Gümnaasiumi
matemaatikaõpetajat SirjeTiiu Kreeki, Saue lasteaia
Midrimaa õpetajat Mai Lattikut ning Saue Huvikeskuse
huvitegevuse juhti ja kunstiõpetajat Virve Laani.

Saue Linnavalitsus pakub tööd maa- ja
ehitusvaldkonna registripidajale

Sirje Piirsoo

lõppvormistamine

Saue Linnavolikogu 24. septembri istungist, kus oli päevakorras kolm punkti, võtsid osa kõik
volikogu liikmed.
Esimese küsimusena oli arutusel
Kadaka piirkonna tänavakinnistute
ostmine. Pärast ülevaadet, millised
on olnud arengud kahe volikogu
istungi vahel, täpsustas volikogu
ostulepingut, otsustas saata muudetud lepinguprojekti kõigile osapooltele laiali ja suunas eelnõu kolmandale lugemisele.
Teise päevakorrapunktina võttis
volikogu vastu määruse nr 34 „Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“. Määrus jõustus 2. oktoobril,
see on leitav Riigi Teatajas (www.
riigiteataja.ee) ja linna kodulehel.
Infopunktis arutas volikogu
ühinemislepingu projekti.

Peamised tööülesanded:

Saue Linnavalitsus kuulutab välja konkursi maa- ja
ehitusvaldkonna spetsialisti
töökoha täitmiseks.

Eesmärk
Riiklike registrite, sh ehitusregistri andmete korrektne
sisestamine, registriandmete
õigsuse kontroll ja registriparanduste jooksev teostamine,
andmehaldus ehitisregistris
andmete esitaja funktsioonis ja ehitusdokumentide

◊ ehitisregistri korrastamine ja ettevalmistamine
dokumentide vastuvõtmiseks ja menetlemiseks
portaalis;
◊ ehitus-, planeerimise ja
maakorralduse registrite haldamine, andmete
sisestamine ja korrastamine, detailplaneeringute,
ehitiste ja aadressandmetega seotud menetluste
korraldamine ning selleks
vajalike dokumentide vormistamine;
◊ ehitus-, maa- ja planeeringute registrite harmoniseerimine ühte süsteemi;
◊ ehitus-, planeerimise ja
maaosakonna töötajate
tehniline assisteerimine.

Nõuded kandidaadile:
◊ Geomaatiku haridus Eesti
Maaülikoolist või varasem
töökogemus antud erialal;
◊ arvuti kasutamise, tekstija tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
◊ kasuks tuleb tööülesannete täitmiseks vajalike
õigusaktide tundmine.

Omalt poolt pakume:
◊ täiskohaga huvitavat tööd
arenevas omavalitsuses
osalise kodus töötamise
võimalusega;
◊ häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
◊ konkurentsivõimelist
töötasu ja puhkust 35
kalendripäeva;

◊ meeldivat töökollektiivi.
Kontaktisik: Andres Joala,
telefon 679 0194, e-posti
aadress andres.joala@saue.
ee.
Tingimused ja lisainfo:
Kandideerimiseks palun
saata e-posti aadressile
saue@saue.ee digiallkirjastatult:
◊ taotlus lühikese motivatsioonikirjeldusega (sh
palgasooviga);
◊ elulookirjeldus;
◊ haridust tõendavate dokumendi koopia.
Dokumentide esitamise tähtpäev 26. oktoober kell 17.00
Tegemist töölepingu alusel
töötava teenistujaga.

Haridus ja sotsiaal
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Teenekas õpetaja 2015 on Eve Tamm
Saue Sõna
Tänavu valis Saue linn neljandat
korda teenekat õpetajat. Selle
auväärse tiitli pälvis Saue Gümnaasiumi õppealajuhataja Eve
Tamm, kes on Saue koolis töötanud 26 aastat, 21 neist 1.-6.
klasside õppealajuhatajana.
Aasta õpetaja tiitliga tunnustati Saue Gümnaasiumi
matemaatikaõpetajat Sirje-Tiiu
Kreeki, Saue lasteaia Midrimaa õpetajat Mai Lattikut
ning Saue Huvikeskuse huvitegevuse juhti ja kunstiõpetajat
Virve Laani.
Õpetajate päeva tähistame
5. oktoobril, sestap olid just sel

Vasakult Virve Laan, Eve Tamm, Sirje-Tiiu Kreek ja Mai Lattik

päeval kõik gümnaasiumi, lasteaia, muusikakooli ja huvikeskuse pedagoogid oodatud kooli

saali tänuaktusele, mis lõppes
meeleoluka kontserdiga. Mõnusat muusikat pakkusid Maarja-

Liis Ilus ja Peeter Rebane.
Abilinnapea Jan Trei tõi õpetajatele tänu terve Saue linna nimel
ning nimetas neid linna väsimatuks ja kallemaiks varaks, kes
on päeval lastele vanemate eest,
on neile majakad ja teenäitajad,
eeskujud ja abimehed maailma
avastamisel ja mõtestamisel.
Ta lisas, et õpetaja amet on
kõige kõrgem amet päikese all,
kuid ühtlasi kõige keerulisem ja
ilusam amet, kuna õpetaja peab
kaasajal hakkama saama mitme
rolliga. Ta peab olema lavastaja, näitleja, detektiiv, mõtleja, psühholoog, kohtunik, IT
spetsialist, kirjanik ja kunstnik.
Lisaks on õpetajast tänapäeval

kujunemas ka perenõustaja.
Õpetajal ei ole end võimalik
raskuste eest kabinetti lukustada, ega probleemide eest
ära peita, õpetajal ei ole lihtne
koolist puududa - nii nagu väga
paljude ametite puhul on see
võimalus olemas.
„Suur tänu, et jaksate päevast-päeva anda endast nii palju
laste arengu toetamiseks. Suur
tänu, et jaksate raskuste kiuste
naeratada ja ikka ja jälle lastega
kannatlik ning mõistev olla. Teie
tööd ei saa mõõta üheski rahas
ega heas sõnas. Küll aga selles,
kui palju teid aastate pärast
mäletatakse,“ lõpetas abilinnapea tervituskõne.

Tähtis päev Midrimaal
Andra Salutee
Lasteaia õppealajuhataja
Saue lasteaed Midrimaa tähistas 5. oktoobril nii lasteaia 53.
sünnipäeva kui õpetajatepäeva.
Päevale lisas elevust ja
rõõmu, et sünnipäevapeole oli
kutsutud lasteaia kauaaegne
juhataja Meeli Paju, kes tähistas 5. oktoobril 80. sünnipäeva.
Meeli Paju juhtis Saue lasteaeda aastatel 1962-1995.
Sünnipäevapeol lustisid lapsed koos Midrimaa lipult mahaastunud Jüri ja Mariga, keda
kehastasid Anu Mälk ja Elleriin
Lepiste. Fotod Andra Salutee

Austatud Meeli Paju
Aastad on selline rikkus, mida osta ja müüa ei saa.
Need tuleb igaühel ükshaaval elada.
Kõik rõõmud ja mured raashaaval koguda,
kogutud kullaterad edasi jagada.
Saue lasteaed Midrimaa
tervitab ja õnnitleb endist
kauaaegset juhatajat 80. sünnipäeva puhul!

Moodulkoolimaja on valmis

Puuetega lastele osutavate teenuste rahaline hüvitamine

Saue Sõna

Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht

Saue Gümnaasium sai hoovi
kerkinud moodulklassid oma
käsutusse 24. septembril.
Moodulite valmimine viibis,
kuna Cramo Estonia AS vaidlustas riigihanke „Moodulmaja rent Saue Gümnaasiumi
klassiruumideks“ tulemused.
Vaidlustuse tõttu lükkus
lepingu sõlmimine hanke
võitja Ramirent Baltic ASiga kuu võrra edasi. Seega ka
moodulite valmistamise algus
ning paigaldus.
Kui Saue Sõna 6. oktoobril
vaatamas käis, kuidas 1.d ja 1.e

klassi lapsed ning õpetajad on
uue keskkonnaga harjunud, oli
parasjagu vahetund ja moodulkooli ümbrus tõukeratastel võidu
kihutavaid koolijütse täis, põsed
punased, ise väga rõõmsad, et
tundide vahepeal õue saab.
Kes aga vahetundi sees tahab
pidada, sel on näiteks võimalus
pehmes kotttoolis puhata.
Pärast vahetundi läks 1.e
klassis lahti meisterdamine
(pildil). Õpetaja Tiina OjassonVõsa aitas lastel töid kokku
klammerdada, jagas klassipilte
ja matemaatika vihikuid. Näis,
et uued ruumid on omaks võetud. Foto: Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsus annab
teada, et puudega laste vanematel on kuni 1. detsembrini
2015 võimalus taotleda toetust raske või sügava puudega
lapsele vajalike sotsiaalteenuste hüvitamiseks, sh
◊ lastele isikliku abistaja ja
tugiisiku teenuse korraldamiseks,
◊ puudega lapse rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud
teenuste võimaldamiseks,
◊ muude sotsiaalteenuste
osutamiseks ja arendamiseks.
Veel võib raha taotleda puudega lapse invatransporditeenuse osutamise, erinevate
teraapiate, eluruumide kohandamise ja abivahendite soetamise kompenseerimiseks.
NB! Riiklikest rahadest ei
toetata puuetega laste huvite-

gevust, tähtpäevade tähistamist
ega muid pidusid, samuti ei
toetata haridusteenuseid.
Juhul, kui teie raske või
sügava puudega lapsel on
vastavalt rehabilitatsiooniplaanile ette nähtud teenus,
mis nõuab raha, on teil võimalus taotleda avalduse ja
lisadokumentide alusel osalist rahalist kompenseerimist
linnavalitsuselt.
Avalduse blanketid on kättesaadavad Saue linna kodulehel
www.saue.ee või linnavalitsuse
infoletis. Avaldusele palume
lisada koopia arstliku ekspertiisi otsusest, lapse rehabilitatsiooni plaanist ja lapsevanema
isikutunnistusest. Samuti
palume lisada kuludokumendi
osutatud teenuse või ostetud
abivahendi kohta.
Kui teil on lapse kehtiva
rehabilitatsiooniplaani koopia linnavalitsusele eelnevalt
esitatud, siis seda dokumenti
uuesti esitama ei pea.
Avaldusi koos lisadokumentidega võtame vastu Saue

Linnavalitsuses ja e-posti
aadressil heli.joon@saue.ee.
Meili teel saadetud avaldusel
peab olema digiallkiri.
Lapsevanemale hüvitatava
summa suurus oleneb laekunud taotluste arvust, esitatud
kuludest ja raha ülejäägist.
Hüvitised kinnitatakse ja
makstakse lapsevanemale
Saue Linnavalitsuse korraldusega hiljemalt 20. detsembril
2015. Avaldusi koos lisadokumentidega võtame vastu
kuni 1. detsembrini 2015.
Seoses riikliku pensionäride ja puuetega inimeste
registri (X-tee) sulgemisega
puuduvad linnavalitsusel
andmed kõikide Saue linnas elavate puuetega laste
kohta. Varasematel aastatel
(2007-2014) pöördusin iga
Saue linna raske või sügava
puudega lapse vanema poole
personaalselt, kasutades selleks registri andmeid. Edaspidi annan antud teemal
infot läbi Saue Sõna ja linna
kodulehe.
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Muusikapäev täis muusikat!
Evelin Povel-Puusepp

M

uusika-aasta muusikapäev 1. oktoobril oli Sauel tulvil
imeliselt kõlavaid
helisid. Olgu siis vahetundide
ajal koolikoridoris või päevasel
kontserdil aulas. Õhtul aga
olid kõik Saue muusikasõbrad
oodatud kontserdisaali Saue
Muusikakooli õpetajate, vilistlaste ja külaliste heategevuslikule kontserdile, millega kool
kogus raha fagoti soetamiseks.
Nimelt avas kool tänavu sügisest fagoti eriala, mida õpetatakse väga vähestes Eesti muusikakoolides. Ometi on tegemist
väga olulise puupuhkpilliga,
mille valdajad on pikisilmi
oodatud mängima puhkpillija sümfooniaorkestreisse ning
vanamuusikaansambleisse.
Algatuse „Eesti Vabariik
100“ raames on loodud projekt „Igal lapsel oma pill“, mis
on kantud unistusest, et igal
Eestimaa lapsel oleks võimalus
õppida pillimängu. Ka Saue
Muusikakool osales projekti
taotlusvoorus, mille läbi saadi
toetust fagotiinode ostuks, ja
sügisest on kahel Saue lapsel
võimalus seda kauni tämbriga
pilli õppida. Fagotiinost ehk
väikesest fagotist kasvab laps
aga paari aastaga välja ja edasistes õpingutes vajavad õpilased täismõõdus pilli.
Kontsert algas Johann
Ssebastian Bachi viiulikontserdiga viiuliõpetajate Juta
Rossi ja Piret Kulla ning
muusikakooli direktori ja klaveriõpetaja Kristiina Liiviku
esituses. Uudselt kõlas Bach
ka basskitarril kooli vilistlase
Kaarel Liivi esituses.
Klaverist võlusid kauneid
helisid välja külaline Polina
Miina Keila Muusikakoolist ja
sügisest Sauel klaveriõpetajana alustanud noor ja andekas
pianist Priidik Purga.
Teist aastat löökpillieriala
õpetav Madis Katkosilt esines
vibrafonil, kasutades lisaks
nuiadele ka klahvidele puhumist, mis tekitas suisa külmavärinaid - just nõnda mõjusid
puhumisest tulenevad võnked.
Imeliselt kõlas sügisõhtus
muusikakooli vilistlase Carol
Männametsa sopran. Nauditava
elamuse pakkus kuulajaile sügisest fagotiõpetajana alustanud
ERSO fagotist Kadri Ann Nuut.
Samm sammult kasvas
kontsert klassikalise muusika
helidest üle omaloomingu ja
džässikõladeni. Erinevates koosseisudes astusid lavale Saue
Muusikakooli õpetajad ja vilistla-

Imeliselt kõlas sügisõhtus muusikakooli vilistlase Carol Männametsa
sopran, klaveril Katrin Naan. Fotod: Sirje Piirsoo ja Alexei Alexeev

Uut eriala, fagotti, õpetab tänavu sügisest Kadri Ann Nuut, eriala avamist toetas AS Toode

Üles astusid kooli vilistlane Martin-Eero Kõressaar kontrabassil, õpetaja
Iljo Toming kitarril, õpetaja Liis Lutsoja jazzviiulil.

Muusikalisel vahetunnil andsid kooliperele kontserdi Saue Muusikakooli õpilased Karoliina Eerme, Tuule Mari Kuningas, Aureelia Ventsas, Richard Rain
Kõiv, Timo Erendi ja Laura Toomsalu ning viiuliansambel (pildil): Kadi Erendi,
Marta Ründva ja Kadriann Ruul

Esimese heategevusliku kontserdiga kogus muusikakool esialgse
info kohaselt heade annetajate
toel pillide ostuks 212 eurot.
Kes soovib veel muusikakoolile pillide soetust toetada, on
teretulnud tegema annetusülekannet Saue Linnavalitsuse
arveldusarvele EE532200
001120155821 selgitusega
„muusikakooli pillid“.

sed, aga ka vilistlastest õpetajad,
tuues kontserdipubliku ette virtuoosse esituse ning vaimustava
rõõmu musitseerimisest.
Üles astusid kooli vilistlane
Martin-Eero Kõressaar kontrabassil, õpetaja Iljo Toming
kitarril, õpetaja Liis Lutsoja
jazzviiulil, vilistlasest õpetajad Mairo Marjamaa saksofonil, Janno Tomingas löökpillidel ja Oliver Povel-Puusepp
basskitarril.
Õhtu lõppes tänusõnadega
esinejaile, kuulajaile ja annetajaile. Kristiina Liivik tänas eraldi
Saue ettevõtte AS-i Toode juhatajat Aivo Rosenbergi, kes toetas
läbi EV100 algatuse muusikakooli fagotiinode ostu.
Karin Tümanok, äsjalahkunud abilinnapea Jüri Tümanoka lesk, kinkis muusikakoolile Jüri bongokomplekti. Jüri
armastas väga muusikat ja
soovis seda isegi teha, valides

musitseerimiseks löökpillid. Nüüd
saab bongol
kätt proovida
ka mõni Saue
laps. Tänusõnad kuulusid
veel muusikakooli hoolekogu esimehele Andrus
Orustele ja
koostööpartnereile: linnavalitsusele,
volikogule ja
gümnaasiumile.
Muusikakooli üleskutse
kontsertide
läbi uuteks
pillideks raha
koguda on
kiiduväärt
algatus, seda
enam, et üritusega kaasnev kontsert
õpetajatelt ja
vilistlastelt
pakkus elamuse omaette.
Kindlasti võiks
sellest kujuneda tore traditsioon Saue
kultuurielus.

SAUE KONTSERDISÜGIS 2015
SOOLOKONTSERT
Esineb Kirill Ogorodnikov kitarril

Teisipäeval 13.oktoobril kell 18.30
Saue Kontserdisaalis Nurmesalu 9
Sissepääs: 5€ õpilastele tasuta

Year of Music
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Aedniku tänava kalakohvikus kulus päeva jooksul 30 kilo kartuleid ja 19 suur lõhet

Saue Sõna 9. oktoober 2015

Tõkke 66 pakkus külastajatele kõike garaažimüügist käsitööni

Anu Keraamikaaed võlus omanäoliste tasside, kruuside, vaagnate ja ehetega

Kaprali unistuse kohvikus algas pisut enne sulgemist tõhusa sõdurieine ja hurmavate hõrgutiste happy hour hinnad all 50%

Telgikohvik Suu magusaks, meeled erksaks on külastajate tulekuks valmis

Linnadeosade võistlus rääkis elust enesest. Esimene võistlusala - pudelite
korjamine

Lõunasöök on alanud - kahvliga hernes põske

Keskuse ja Kadaka võistkonnad on valmis omavahel rammu katsuma

Rõõm näos - rahapesu võib alata

Palgapäev – tee ise endale münte
Fotod: Sirje Piirsoo, Valeri Larionov
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Saue Tammede orienteerujatele
meistrivõistlustelt 19 medalit
Andreas Kraas
Saue Tammed

S

ügisilmade saabudes
lõpeb aprillis algav
orienteerumishooaeg.
Jaanipäeva paiku
tegime Saue Sõna veergudel
vahekokkuvõtte (loe 3.07.15
Saue Sõna), nüüd kirjeldame
lühidalt Saue orienteerujate
tegemisi hooaja teises pooles.
Suvel on orienteerujatel
mitmeid tiitlivõistlusi - enamus „tammedest“ sai end
proovile panna Eesti meistrivõistlustel, kuid parimad meie
hulgast võitlesid medalite eest
Tšehhis, Rootsis ja Lapimaal.

Lauri Malsroosile kuulus rattaorienteerumise MM-il sprindis
pronksmedal. Foto: Arbo Rae

Lauri Malsroos maailma
absoluutses tipus
Hooaja esimeses pooles rõõmustas Lauri spordisõpru
individuaalse Euroopa meistritiitliga. See saavutus kruvis
kõrgeks ka ootused maailmameistrivõistlusteks, mis sõideti
augustis Tšehhi kuulsas suusakeskuses Liberecis.
Võistlused toimusid väga
mägisel ja huvitava rajavõrguga maastikul. Lauri tegi
parima soorituse ootuspäraselt sprindidistantsil. Tõusvas
joones kulgenud sõiduga kerkis sprindi valitsev Euroopa
meister mudase sprindiraja
lõpuks pronksmedalile.
Esimese vaheajapunkti 39.
aeg talle head kohta ei lubanud,
kuid kiireneva tempoga tõusis
Malsroos poole raja peal esikümnesse ning viimase kolme
ja poole minutiga seitsmendalt
kohalt kolmandaks! Võitis itaallane Luca Dallavalle ja teine oli
tšehh Vojtech Stransky. Lauri
kaotas 5,5 km pikkusel rajal
kuldmedalistile 20 ja hõbemedalistile 16 sekundit.
Igapäevaselt Ämari lennuväebaasis kopteripiloodi
ametit pidav Lauri on maailma rattaorienteerumise eliidis kenasti kanda kinnitanud.
Kindlasti on talt oodata uusi
supertulemusi järgmiste hooaegade tiitlivõistlustelt.

Pronksmedal seenioride
MM-ilt Saue Tammedele
Kuigi hetkel ei ole klubiliikmeid Eesti orienteerumisjooksu koondises, näitas pikaaegne koondislane ja aastaid
Eesti üks paremaid naisorienteerujaid Kirti Rebane jätkuvalt head sportlikku vormi
seenioride MM-il. Suvel Root-

kontrollpunktide jahtimine
nõuab võistkonnalt suurepärast
planeerimisoskust ja tohutut füüsilist ning vaimset vastupidavust.
Tugevamad võistkonnad läbivad
ööpäeva jooksul maastikul 120160 km.
Soomes elavad „tammed“
Peeter Pihl ja Daisi Saetalu saavutasid segapaaride klassis kõrge
5. koha, läbides ööpäevaga linnulennuliselt üle 100 km!
Rogain on väga populaarne
ka Eestis ja läbi hooaja leiab
erinevaid 3-8-tunnise kontrollajaga võistlusi. See on suurepärane võimalus tulla orienteeruma inimestel, keda üksinda
metsas liikumine või tehniline
maastik hirmutavad. Ühiselt ja
valikuliselt punkte läbides on
üks ideaalne võimalus orienteerumisega (taas) tutvuda.

Saue Tammede järelkasvu head
esinemised Eesti metsades

Kirti Rebane saavutas seenioride MM-il oma lemmikuks kujunenud
sprindidistantsil N40 klassis pronksmedali. Foto: Lembe Lutterus

Järgmisel suvel saabuvad
tuhanded orienteerujad analoogsele võistlusele Tallinna ja
Kõrvemaa metsadesse. Usutavasti on seal osalemas ka suur
osa Saue Tammede liikmetest.

Ööpäev Lapimaa kaunis
looduses

Seenioride MM-i skandinaavialikult rasketel ja tehnilistel maastikel osales mitu Saue Tammede
raudvara, pildil Ülo Vainora. Foto:
Lembe Lutterus

sis Göteborgis peetud MM-il
osales üle 3000 seeniororienteeruja alates 35. eluaastast,
kes jagasid medaleid sprindi ja
tavaraja orienteerumises.
Skandinaavialikult rasketel ja
tehnilistel maastikel osales mitu
Saue Tammede raudvara, kes
nautisid nädalast orienteerumispidu. Parima tulemuse eest
hoolitses Kirti, kes lemmikuks
kujunenud sprindi distantsil saavutas N40 klassis pronksmedali.

Traditsiooniliselt peetakse suve
lõpus orienteerumise Eesti
meistrivõistlusi. Sel korral
jagati sprindi ja öise orienteerumise medaleid Pärnus, tavaraja
parimad selgusid Tartu-Võru
maantee äärsetes Krüüdneri
metsades ning orienteerumise
maratoni ehk pika raja medalistid kaitseväe keskpolügooni
naabruses Mõndaveres.
Kuigi eelnevalt sai mainitud, et orienteerumisjooksu
Eesti koondisesse hetkel „tammesid“ ei kuulu, on meil peale
kasvamas edukad noored, kes
lähemate aastate jooksul võivad sauelaste traditsioone
orienteerumistipus edasi viia.
T16 klassis võistlev Teele
Telgma võitis omavanuste
hulgas kolm meistrivõistluste
kulda (sprint, öine ja tavarada)
ja aitas klubi esindusvõistkon-

nal saavutada sprinditeate
põhiklassis hõbemedali. See
oli Teelele teine täiskasvanute
klassi teatemedal. Saavutusele
lisab oluliselt kaalu asjaolu,
et Teele võitis Pärnus peetud
võistluse esimese vahetuse,
edestades Eesti koondislasi ja
rajades võistkonnale suurepärase aluse medalivõiduks.
Usutavasti jõuab Teele
juba uuel hooajal omaealiste
tiitlivõistlustele ja leiab motivatsiooni jätkata sporditegemisega täiskasvanute klassini.
Lisaks Teelele näitas hooaja
teises pooles head ja stabiilset
minekut M20 klassis võistlev
Andres Saetalu, kes teenis
kahele hõbemedalile lisaks
kulla tavarajal. Tänu headele
sooritustele sai Andres võimaluse osaleda Eesti koondise
kooseisus Euromeetingu võistlusel, mis oli üheks eelvõistluseks, mis eelneb kahe aasta
pärast Lõuna-Eestis toimuvale
orienteerumise MM-ile.
Andres ja Teele veel kahe
aasta pärast maailma tippvõistlusele ei pääse, kuid loodetavasti
annab kodus toimuv tippvõistlus
neile motivatsiooni treeningutega
uuele tasemel tõusta.
Kokku teenisid Saue Tammede orienteerujad meistrivõistlustelt 19 medalit, millest seitse oli kuldsed. Lisaks
Teelele ja Andresele tulid Eesti
meistriks Alar Abram (M40,
tavarada) ja Maire Raid (N75,
tavarada ja pikk rada).
SK Saue Tammed tänab
toetuse eest Saue linna ja AS-i
Sami. Tänu toetajate abile on
Saue parimad orienteerujad
saanud osaleda vajalikes treeninglaagrites ja tiitlivõistlustel.
Kõiki sauelasi aga kutsume
metsas liikuma ja orienteeruma!

Järjest enam populaarsust
koguva orienteerumisdistsipliini rogaini MM võistlus peeti
Põhja-Soomes Lapimaa südames kaunitel tundrumaastikel.
Rogain on võistkondlik (reeglina kaheliikmelised võistkonnad) valikorienteerumine, kus
kontrollaja
jooksul
t u l e b
koguda
võimalikult
palju kont11. oktoobril 2015 kell 11.00
rollpunkte.
Kuigi
rogain e
RABAJOOKS TOIMUB PÄÄSKÜLAS HARKU RABA TEEDEL.
peetakse
STARDIPAIK - SUVILA JA KALDA TÄNAVA RISTMIKU LÄHEDUSES.
erineva
kontrollaSTART ON AVATUD 11.00 – 12.00, FINIŠ KUNI KELLA 13.00-NI.
jaga, on
ÜHISSTART TOIMUB IGA VIIE MINUTI JÄREL.
kõige traditsiooniliRABARINGI PIKKUS ON 6,3 KM.
sem siiski
24 tunni
formaat.
RABAJOOKSUL OSAVÕTUMAKSU EI OLE.
Ööpäeva
WWW.TALLINN.EE/RABAJOOKS
jooksul

84. RABAJOOKS

KORRALDAJAD:

TOETAJAD:
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Mõtle, mõtle! Tuleb, tuleb!
Üllar Põld
Noortejuht
Milena ja Anette tahtsid minna
matkale,
Hiiumaale matkale.
Tahtsid minna matkale.

Aasta alguses korraldas Harju
Maavalitsus projektikonkursi
noorte omaalgatuse toetamiseks ja ettevõtlikkuse tõstmiseks.
Soovitus: „Palun, tüdrukud,
kui tahate minna, uurige Hiiumaad: telkimiskohad, tuletornid, toitlustus, muuseumid,
hinnad. Ärge unustage kilomeetreid ja päevi lugeda!“
Selgus, et ühe matkaga ei
jõuagi kõikide ilusate kohtadega tutvuda. Motivatsioon
kukkus kolinal kokku. Noorte-

Jalgrattaga metsarajal võib olla kohati väga raske Fotod: Saue Noortekeskus

juht ka ei haletsenud: projekt
ei olegi selleks, et ainult väike
seltskond ennast hästi tunneks. Meie tegevusest peavad
kasu saama paljud!
Alustasime algusest - miks,
kellele ja mida. Algne ühe
matka idee arenes erineva pikkusega matkade sarjaks. See

võimaldas kaasata erinevas
vanuses, erinevate huvide- ja
võimetega noori.
Projekti „Matkates mitmekülgselt“ liikumisvahendid olid
jalad, kanuu jõel, süst merel,
jalgratas metsas ja maanteel.
Viiel erineval matkal käis üle
kolmekümne inimese. Kokku

Merele mindi süstadega

oli 63 osalust.
Õppisime planeerima, pingutama, järeleandmisi tegema
ja kõige tähtsam, koos olema
ja elama. Kõikide matkade
peale kokku pidi üheksa
päeva kodust eemal hakkama
saama. Hiiumaa matkal väntasime 200 kilomeetrit. Meil

on nüüd noortekeskuses suur
hulk ühiseid mälestusi.
Tänan aktiivsemaid osalejaid: Milena Gamzina, Anette
Laamann, Aron Taganõmm,
Raili Sõrmus ja Laura Tammiste. Kristile, noortekeskuse
juhatajale, aitäh projektile
hea nime väljamõtlemise eest.

Mälumängu võitis jällegi Tammetark
Villu Liiv
Saue Mälumänguklubi
juhatuse liige
Saue linna võistkondlike esivõistluste Tammekilb 2015 II
voor toimus 22. septembril.
Võidukas oli jällegi võistkond
Tammetark (Villu Tamm, Vello
Toomik ja Villu Liiv), kes võitsid
ka kevadvooru.
Sel korral osalesid ikka
vanad tuttavad võistkonnad.
Kahjuks ei ole ka õpilased
tänavu osalemas, kuigi eelmisel aastal olid koolipoisid väga
tublid. Aga samas on neil mitmeid võimalusi teadmisi näidata omaealiste seas.
Mängu esimeses pooles
olid edukamad Sammas (ikka
duona Kaido Lasn ja Andres
Allpere) ning Tammetõru vast
oma parimas rivistuses (Urmas
Oljum, Jaak Valdre, Raivo
Lehiste ja Rein Uusküla).
Tammetark ei saanud algul

kuidagi minema ja poolajaks olid
nad alles neljandad. Kuid nagu
rahvatarkus ütleb, et algul ei saa
vedama ja pärast ei saa pidama,
nii läks ka nüüd ja tammetargad
said lõpuks võidu 41 punktiga.
Tammetõru oli teine ja Sammas
pidi leppima kolmanda kohaga.
Lõpuspurt oli tugev ka
Etturil (Urmas Väärtnõu ja
Priit Tähtsalu), nii et kolmas
koht jäi vaid kolme punkti
kaugusele. Kiita tuleb alati
üllatusvalmis õpetajate võistkonda SG4 (Ulvi Urgard, Endla
Lindmäe, Malle Liiv ja Priidu
Valma) ning noortekeskust
(Kristi Kruus, Kirke Kasari,
Rene Kolon ja Üllar Põld), kus
pealegi nõrgem sugupool põhiliselt ohje oma käes hoiab.
Üks küsimus kohtunik
Tenno Sivadi repertuaarist ka.
Milline oli Kalevipoja esimene
töö pärast kuningaks saamist,
kas kündmine, magamine,
söömine või kaklemine?

Ilmselt on vähemalt Tammetarga mehed väga hea
unega ja kunagi „Kalevipoega“
lugedes silma valel ajal looja
lasknud, sest õigeks vastuseks
pidasid nad magamist. Tegelikult oli Kalevipoeg ikka tõsine
eesti mees ja loomulikult
asus ta kohe
kündma!
Tänavugi
selgub Saue
meister III
vooru järel.
Arvesse lähevad iga võistkonna kaks
paremat tulemust, seega
on järgnevas
kahe vooru
järgses edetabelis paksus
kirjas toodud kindlasti
arvesse minev
mänguvooru

John Patricku komöödia

VANA
BASKINI
TEATER

RAIVO RÜÜTEL, ANNE PALUVER, MARIKA KOROLEV,
KÄRT REEMANN , JANEK SARAPSON

Kui riik petab meid, siis
meie võime riiki petta

20. november
Saue kontserdisaalis
facebook.com/
vanabaskiniteater

Piletid hinnaga 14/12 eurot müügil Piletilevis,
Saue Huvikeskuse E-N 15.00-18.00 ja
tund enne algust kohapeal.

tulemus. Seda arvestades ei ole
Tammetarga edu veel piisav, et
ennast juba meistrina tunda.
Hõbeda ja pronksi pärast tuleb
aga igatahes vägev heitlus.
1. Tammetark 44 + 41 = 85
2. Tammetõru 32 + 35 = 67

3.
4.
5.
6.

Sammas
Ettur		
SG4		
Noortekeskus

30 + 34 = 64
32 + 31 = 63
24 + 29 = 53
24 + 23 = 47

Tammekilb 2015 III otsustav
voor toimub 17. novembril.
Täpsem info edaspidi.

9. oktoober 2015 Saue Sõna
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Kuidas elate, Saue luterlased?
Anu Väliaho, EELK Keila koguduse diakon, misjonär: „Tänan
küsimast, arvan, et hästi. Tänu
jumalale.
EELK Keila Miikaeli kogudus on lisaks kirikutööle Keilas
ja selle ümbruses korraldanud
koguduse tööd ka Sauel.
Suvel üürisime Saue linnale
kuuluvat majakest Kuuseheki
5a. Kogudusel on vaja oma
kogudusemaja, aga remondi käigus ilmnes, et katus oli majas
läbi jooksnud, ning pärast märgunud vahelagede ja vaheseinte
eemaldamist selgus, et maja

vajab suuremat remonti.
Suvel toimusid seal jumalateenistused ja tasuta riideabi
jagamine linnarahvale.
Nüüd toimuvad jumalateenistused jälle igal pühapäeval
kell 13 Saue Päevakeskuses
Kütise tänav 4.
Tere tulemast lõikuspüha
tänujumalateenistusele 11.
oktoobril ja meie hõimurahvaste päeva jumalateenistusele
18. oktoobril, kus teenivad
kaasa ka hõimlased välismaalt.
Olge kõik väga õnnistatud
ja hoitud.

Suvel toimusid luterlikud jumalateenistused Kuuseheki tänava majakeses, nüüd taas päevakeskuses

Tasuta riideabi jagamine linnarahvale, Fotod: erakogu

Sügis Saue Päevakeskuses
◊ 9. oktoober Hindpere Optika
nägemiskontroll. Silmade
kontroll maksab 15 eurot,
prillitellijale 8 eurot. Vajalik eelnev registreerimine
päevakeskuses või telefonil
6595070.
◊ 12.-16. oktoober elukestva
õppe nädal.
◊ 23. oktoober kell 12.00 kohtumine linnapea Tõnu Urvaga.
◊ 27.-28. oktoober Obinitsa ja
Lindora laat.
◊ 29. oktoober kell 13.00 reisiklubi. Tartu Ülikooli doktorant ja teoloog Age Ploom
räägib Bahreinist.
◊ 31. oktoober teatrireis Endla
teatrisse Pärnus. Tennessee
Williamsi „Tramm nimega
Iha“ esietendus. Buss väljub
kell 14.00 Saue Kaubakeskuse eest. Kohad on täis.
◊ 21. november teatrireis Rakveresse. Etendus „Sina
maga, mina pesen nõud“ on
isepäine ja soe lugu Elust ja
Vanadusest, Armastusest ja
Surmast. Lugu kahest ilu-

sast inimesest, kes elavad
kaunil metsalagendikul oma
argiselt stiilsetes majades
ning otsivad abi üksteisest.
Nagu alati, jääb lõpuks
neid vaid üks. Lavastuse
alus on rootsi kirjaniku Stig
Claessoni romaan „Sina
maga, mina pesen nõud”.
Etendus algab kell 15.00,
Saue Kaubakeskuse eest
väljume kell 12.00. Hind 19
eurot, maksta saab kuni 19.
oktoobrini.
◊ 12. detsember jõulureis
Soome - Helsingi ja Porvoo.
Hind täpsustamisel. Lähem
teave päevakeskuses.
Elukestva õppe nädala kava
Esmaspäev, 12. oktoober
◊ kell 11.15 tantsime seeniortantse Eve-Mall Saare
juhendamisel
Teisipäev, 13. oktoober
◊ kell 12.00 daamide võimlemine noortekeskuses
◊ kell 14.00 korvi või koti
valmistamine kohvipakki-

dest. Osalejatel on soovitav
eeltöö kodus või päevakeskuses valmis teha. Kohvipakkidest lõigata 12 cm
laiused ribad. Kolm riba
õmmelda otsapidi kokku.
Ribad voltida pikuti kokku
ja veel kord kokku. Ühe koti
või korvi jaoks läheb vaja
12-16 pikka riba.
Kolmapäev, 14. oktoober
◊ kell 9.00 tervisevõimlemine
◊ kell 10.00 tuleohutusalane
loeng ja praktiline õppus
◊ kell 12.00 arvutikursused
- arvutiga tutvumise ajad
palume päevakeskuses
kokku leppida
Neljapäev, 15. oktoober
◊ kell 9.00 Hiina tervisevõimlemine noortekeskuses
◊ kell 11.00 viktoriin noortekeskuses, võistkonnad on
kolmeliikmelised
Reede, 16. oktoober
◊ kell 9.00 tervisevõimlemine
◊ kell 10.00 kunstiteraapia
kõigile huvilistele

Jumalateenistused oktoobris Saue kirikus
Niikaua kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö. 1Ms 8:22

Pühapäev, 11. oktoober kell 13
Lõikustänu püha. Teenistust
juhatab ja jutlustab Raivo
Kaustel. Muusikaga teenib
Oleviste koguduse naiskoor
Irma Vaiklo juhatusel.

Pühapäev, 18. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki
Kuld. Lastele pühapäevakool.
Pühapäev, 25. oktoober kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.

Palve- ja osadustund
igal kolmapäeval
kell 18.

Tasub teada
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Kanna oma jalgratas tasuta registrisse
Kadi-Riin Leisalu
Bike-ID turundusjuht
Kas teadsid, et 2014. aastal
Harjumaal sooritatud kuritegudest 59% olid varavastased?
Usun, et kõik harjumaalased
soovivad elada turvalises keskkonnas. Selleks, et vähendada
vargusi läbi ennetuse, lõid
noored ettevõtlikud eestlased tasuta jalgrattaregistri ja
varakaitselahenduse, mis nägi
ilmavalgust suve algul. Täna
on registri andmebaasis ca
5500 kasutajat ning politsei
tunnustab ja toetab Bike-ID
jalgrattaregistrit.
Bike-ID on jalgratastele
mõeldud tasuta register ja varakaitselahendus ehk võitleme rattavarguse vastu läbi ennetuse.
Mida rohkem rattaid registrisse
kantakse, seda turvalisemaks
ratta omamine Eestis muutub.
Lisaks tasuta registreerimisele on võimalik ratast ka
kaitsta turvamärgistusega, mis
koosneb kleebisest ja kolmesajast titaansulamile graveeritud
mikromärgist, mille inimene
saab ise ilusti rattale kanda.
Loe lähemalt www.bike-id.eu.

Kuid miks ikkagi?
Asi on nimelt selles, et rattaid
ei ole kohustus registreerida
(seadusega määratud) ja tänu
sellele vabadusele on ka rattavargused väga suur mure üle
terve Euroopa. Aastas varastatakse majade trepikodadest,

Jalgratas talvekorteriks
valmis

Pilt näitab, kust leida jalgratta raaminumber, et see tasuta registrisse
kanda. Foto: Bike-ID

rattaparkidest ja -hoidlatest
kokku miljoneid rattaid, millest vaid 3 miljoni omanikud
teevad avalduse politseisse.
See olukord on tegelikult nii
jabur, et inimene kaalub ostuhetkel kas valida odavam või kallim
ratas lähtuvalt mõttest: „Ah,
niikuinii varastatakse ära, ostan
midagi, millest mul kahju pole.“
Eestis on rattavargusi aastas
ca 1500-2000. Need numbrid aga ei peegelda tegelikku
olukorda, kuna politsei ohvriuuringu andmeil varastatakse
Eestis 10 000 ratast aastas,
mis on üüratu number, arvestades meie väiksust.
Politsei registreeris 2012.2014. aastal 3744 rattavargust
ehk üle tuhande aastas, mis
omakorda tähendab, et vaid
kümnendik omanikest teavitab
rattavargusest politseid.

Bike-ID võimaldab tavakasutajal ratta registrisse kanda tasuta.
Selleks ei ole vaja muud kui ID
kaarti või mobiili ID-d, ratta raaminumbrit ja pilti rattast.
Loomulikult ei välista ratta
registrisse kandmine selle
varastamist, küll on vargal
probleemne müüa registreeritud
ratas edasi pandimajja, tavakasutajale või hulgimüüjale jne.

Mida rohkem rattaid on
registrisse kantud, seda turvalisemaks ratta omamine
Eestis muutub
Kui kõik inimesed teavad rattaregistri olemasolust, ei ole vargal ratast enam kellelegi müüa
- puudub mõte varastada.
Maikuus tuli Bike-ID pilootprojektiga lagedale Eestis, juba
täna tegutseb ka Saksamaal.
Ettevõtte ambitsioon on laien-

Kontrolli rehvide seisukorda
Ole veendunud, et rehvides
oleks soovituslik rõhk. Soovitusliku rehvirõhu leiad rehvi
välisküljelt.
Eriti tuleks sellele tähelepanu
pöörata, kui ratast ei riputata talveks lae alla või seinale. Pärast
pikaajalist seismist tühjadel rehvidel on oht, et rehvi välisküljed
saavad viga. Teatud juhtudel võib
see lõppeda rehvi lõhkemisega.

ning sooja vee ja Fairy lahusega
puhtaks, lase mõned minutid
seista ja loputa voolava veega.
Järgmisena eemalda harja või
pintsli abil kinni jäänud mustus keskjooksu juurest, hammasratastelt, ketilt ja teistelt
pisidetailidelt. Lõppviimistlusena loputa ratas veega ja
kuivata põhjalikult.
Õlita trossid ja kett
Selleks, et vältida roostet
ketil või trosside halba seisukorda kevadel, õlita need.

Pese ratas puhtaks
Kuigi survepesuriga pesemine
on mugav ja kiire, võib see
roostet tekitada. Ennekõike on
ohustatud laagrid ja amordid.
Kõigepealt lase ratas voolikust
kerge surveveega puhtaks.
Seejärel eemalda suurem pori
harjaga. Pese ratas švammi

Tühjenda pudelid
Eemalda kõik vee ning spordijoogi pudelid rattalt ja rattakottidest. Tühjenda need kõikidest
jääkidest, mis sinna sõitude
järgselt jäänud, ja pese korralikult puhtaks. Seejärel veendu,
et pudelid saavad hingata, sest
muidu ei kuiva need ära.

dada teenust üle terve Euroopa.
Lisaks tasuta registreerimisele on võimalik ratast ka
kaitsta turvamärgistusega, mis
koosneb kleebisest ja kolmesajast titaansulamile graveeritud
mikromärgist, mille inimene
saab ise rattale kanda.
Üks mikromärk on veidikene
suurem liivaterast ning 300
taolist märgistust on uputatud
spetsiaalse liimi sisse, mille
rattaomanik saab aplikaatoriga
raamile kanda.

Selle lahenduse suur pluss
on, et märke ei ole võimalik
raami kahjustamata eemaldada.
Samas ei riku märgistus kuidagi
ratta esteetilist välimust.
Ehk siis teisisõnu - kui
varas ratta varastab ja sealt
raaminumbri eemaldab, siis
mikromärkide puhul peab ta
raamilt eemaldama kõik 300
sinna pintseldatud märki. Tõenäoliselt ei hakka varas seda
tööd ette võtma ja vargus muutub mõttetuks.

turvalise kogukonna kujundamisele saame me kõik kaasa
aidata,“ ütles Lillemaa.
Kodu tuleohutust aitavad
hinnata lähimad vabatahtlikud
või kutselised päästjad ning
regiooni päästeteenistujad,
kes teavitavad inimesi enda
tulekust ette telefoni või teatise
teel. Nõustamisi viiakse läbi
kuni käesoleva aasta lõpuni.
Kodukülastuse läbiviijad tunneb ära Päästeameti eraldus-

märkidega riietuse ja töötõendi
järgi, mille õigsust on võimalik
kontrollida pääste infotelefonilt
1524.
Helistades numbril 1524 või
päästenõustajale veebis Jaanika Palmile 5244580, samuti
saates maili aadressil jaanika.
palm@rescue.ee, on inimesel
võimalik leppida kokku kodunõustamine enda jaoks sobivaks ajaks. Kutsume inimesi
üles seda võimalust kasutama.

Päästeamet jätkab kodunõustamistega
Põhja päästekeskus
Selle aasta jooksul on Tallinnas ja Harjumaal tulekahjudes
hukkunud juba üheksa inimest
- seega olgu tuleohutusnõuetega kooskõlas kodu iga inimese tähtsaim eesmärk.
Enamik traagilise tagajärjega tuleõnnetusi leiab aset
just kodus, kuna elanikud
tihtipeale ei oska märgata
enda tuleohtlikke käitumis-

harjumusi. Selleks, et kodus
tulekaju ei puhkeks, kutsu
päästjad end nõustama.
Möödunud aastal külastasid kutselised ja vabatahtlikud
päästjad „Kodu tuleohutuks!“
raames Tallinnas ja Harjumaal
pea 1500 kodu. Tänavu on
plaanis külastada ligi 2800
elamist, et pöörata tähelepanu
suitsuanduri olemasolule ja töökorras olekule, lahtise tule kasutamisele ning hinnata elektri- ja

kütteseadmete korrashoidu.
Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Mait Lillemaa sõnul tehakse kodude
nõustamisi ennekõike inimeste
turvalisuse nimel. „See on
koduomaniku jaoks võimalus
- lasta elamine professionaalipilguga üle vaadata. Ega
suitsuandur vedele kapi peal,
kas korsten on pühitud ja
ahjud korras. Kindlasti ei tasu
unustada lähedasi ja naabreid:

Sügisel suureneb oht põrgata kokku teele sattunud ulukiga
Keskkonnaamet
Et algas suurulukijaht, mis ajab
meie metsade arvukad ja laialt
levinud sõralised liikvele, ning
kestab põtrade jooksuaeg, kutsub
keskkonnaamet kõiki autojuhte
suuremale tähelepanelikkusele.
Hirvejaht kestab 1. septembrist jaanuari lõpuni ja
põdrajaht 15. septembrist 15.
detsembrini.

Veel kestev põtrade jooksuaeg
ja jahiga kaasnev metsloomade
suurem häirimine on pannud
ulukid looduses rohkem liikvele.
Loomade salgad on lõhutud ning
kontaktid kevadiste vasikate ja
vanemate vahel katkenud. Ärevuses loomad võivad sattuda
teele üsna ootamatus kohas.
Tee ääres liikuvat ulukit
nähes vähendage oluliselt sõidukiirust või jääge vajadusel

autoga seisma. Esimest looma
märgates tuleb valmis olla järgnevate ootamatuks ilmumiseks.
Kehvad ilmastikuolud ja varakult pimenevad sügisõhtud vaid
suurendavad ettearvamatu ja
ohtliku kokkupõrke võimalust.
Igal aastal juhtub Eestis
kümneid mootorsõidukite ja
suurulukite vahelisi liiklusõnnetusi, millest osa lõpeb inimesele traagiliselt, mistõttu

soovitab keskkonnaamet liiklejatel olla eriti tähelepanelik just
päikesetõusu ja -loojangu eel,
mil on ulukid on aktiivsemad.
Liiklusohutuse seisukohalt on
oluline kuupäev 1. oktoober, mil
algas aju- ja koerajaht suurulukitele. Nende jahipidamisviiside
kasutamisel sageneb ulukite liikumine ka päevasel ajal.
Teel hukkunud või haavatud
suurulukist (hunt, karu, ilves, mets-

siga, punahirv, põder või metskits)
tuleb teavitada keskkonnainspektsiooni ööpäevaringsel valvetelefonil
1313. Suurulukite puhul võetakse
ühendust kohalike jahiseltsidega,
kes surnud või vigastatud metslooma teelt ära toimetavad.
Teel hukkunud või vigastatud väikeulukitest saab teatada
maanteeinfokeskuse telefonil
1510, kust edastatakse info
piirkonna teedevalitsusele.
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Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, www.arbormen.ee.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.

Kõikidele töödele pikaajaline
garantii. Lisainformatsioon: www.
ahjumees.ee. Tel 56681555,
tanel@ahjumees.ee.
Haagiste rent Sauel. Hinnad mõistlikud, haagised
korralikud. a-treiler.ee, tel
5640109.
Puulehtede ja puuokste äravedu. Ruumide tühjendus
igasugusest kilast-kolast. Tel
53476867.
Korstnapühkimisteenus. Tel
5077908.
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. 5220023,
Mikk.

Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Materjal, transport
meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee. Tel 58033448, Ain.

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

Korstnapühkija teenused,
lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss 58072581; info@
potipoiss.ee.

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.

Kaasaegsed ja klassikalised küttekolded. Professionaalne pottsepateenus nõustamisest dokumentatsioonini. Korstnapühkimine.

Müün
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja 40L/60L võrgus, puitbrikett, klotsid 5-30cm võrgus,
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tulehakatus 40L võrgus ja
saepuru. Tel 5018594, kaminapuu.ee.
Müüa väga soodsa hinnaga kvaliteetsed värava, aia ja tõstuste
lahendused. Liugvärav avale
kuni 4,5m 1500 eurot (liugvärav, automaatika, paigaldus).
Liugväravad on tsingitud ja
värvitud. Tel 58958809.
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,
sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Tel 53593615.
LIIV, KILLUSTIK, MULD,
ASFALDIPURU, KRUUS kohaleveoga Sauel, Saue vallas,
Tallinnas ja lähiümbruses kuni
50 km. Tel. 5079362.
Küttehooaeg on kohe ukse
ees! Saue Puit müüb puitbriketti ja 8mm pelleteid. Telefon
5065937, 5079267.
Küttepuud - lõhutud toores
lehtpuu, hind alates 30€; kuiv
lehtpuu alates 40€; metsakuiv
okaspuu alates 35€, tarne alates 10 rm, telefon 5024895,
info@pajakapuit.ee.
Vääna Ratsakeskus müüb sõelutud hobusesõnniku turba

kompostmulda 20 eurot/m 3
sisaldab laadimist. Transpordi
tellimise võimalus. Info tel
55581673 või www.jalteko.ee.
Alates 6 m3 hind 15 eurot/m3.
Kinnisvara
Soovime osta maja või majaosa
Sauel või selle lähiümbruses.
Tel 53666789.

Otsime 1,5-aastasele tüdrukule hoidjat. Täpsem info
55683750.

Noor pere soovib osta Saue linnas või selle lähistel väiksemat
maja. Võib vajada renoveerimist.
Asjaga kiire! Tel 56913700.

Otsin tööd
Naisterahvas otsib tööd Saue
linnas ja Saue linna lähiümbruses andmesisestaja või
assistendina. Tööaeg E-R. Tel
+3725017375.

Varia
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad
kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Tel
53468430.

Pakun tööd
Pakkuda tööd inimesele, kes
abistaks liikumispuudega
noort meest paaril korral nädalas ( ca 1 tund päevas). Kontakt 58531265.

Pakun tööd
Otsime autojuhti hüdrotõstukiga konteineriveo autole.
Nõutav C kategooria juhiluba. Asume Sauel. Info tel
5640109.

Firma võtab tööle autojuhi (riigisisene). Info tel 5015433.

Laagri Rimis naisteriiete
müügiga tegelev kauplus
Anymoda otsib osalise tööajaga rõõmsameelset klienditeenindajat. Töö sobib
hästi üliõpilasele. Lisainfo
tel 55642752 või anymoda2015@gmail.com.

Karateklubi
Kimura Shukokai võtab
algajaid trenni.
Nii poisse kui tüdrukuid
alates 7. eluaastast.
Trennid toimuvad
teisipäev ja neljapäev
kell 18.00-19.00
Saue Gümnaasiumi
spordisaali rõdul.

Moe- ja disainifirma AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas
võtab tööle õmblejaid. Kontakttel 6747567.
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Saue linna MTÜ-de ja seltsingute
ümarlaud
Saue linna MTÜ-de ja seltsingute
ümarlaud toimub 29. oktoobril
Puuna külalistemajas Padise vallas. Väljasõit Sauelt linnavalitsuse
parklast kell 17.30. Tagasi Sauele
jõuame orienteeruvalt kella 22-ks.

Kavas:
1. Saue Linnavalitsuse plaanidest ja
2016. aasta eelarvest

2. Ühinemisläbirääkimistest
3. 2016. aasta sündmuste kalender
4. Arutelu vabal teemal
Osalusest palun teatada 15.
oktoobriks. Osalustasu 5 eurot
tuleb tasuda hiljemalt 23. oktoobriks kas Saue Linnavalitsuse saadetud arve alusel või sularahas
Saue Huvikeskuse kassasse.

Tähelepanu MTÜ-d!
Saue Linnavalitsus
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg
on 20. oktoober 2015. Taotlused esitada paberkandjal või elektrooniliselt
Saue Linnavalitsusele e-posti aadressil saue@saue.ee. Taotlusvormi leiate
linna kodulehelt www.saue.ee.

Saue Simmajate naisrahvatantsurühm
ootab uusi liikmeid. Trennid toimuvad esmaspäeviti
algusega kell 19
Saue Noortekeskuses.
Kui tekkis huvi, helista 5247163, Piia.

